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ÇİN ÜMİT VERİYOR; AMA NE KADAR GÜVENEBİLİRİZ?
Çin’de açıklanan dış ticaret verisine göre ihracat yıllık bazda %6.7 olan beklentilerin üzerinde gelerek %7 olarak
gerçekleşti. İthalat tarafında ise yıllık bazda %6 beklenirken %-1.6 olarak gerçekleşerek beklentilerin oldukça altında kaldı. Bununla birlikte dış ticaret fazlası 35.92 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, Çin’in 2014 yılı için büyüme beklentisinin %7.5 olduğunu unutmamak gerekir. Küresel bazda bakıldığında Çin ihracatında ki bu ciddi yükseliş Çin’in en büyük ticaret partnerlerinden biri olan Amerika için bir talep toparlanması anlamına gelebilir. Bölge bazında ihracat verileri incelendiğinde, Çin’in Avrupa Bölgesi’ne olan ihracatı %13,4 artarken, Amerika tarafında ise %6,3’lük bir artış gözlemlenmiştir. Avrupa Merkez Bankası’nın son Para Politikası Toplantısında faiz indirimiyle birlikte gelen varlık alım programının ileriki dönemlerde Çin ihracatına daha da fazla katkı sağlayacağını
düşünebiliriz. Açıklanan verilerden sonra Yuan, Dolar karşısında değer kazanırken Japonya’da açıklanan büyüme
verisinin yıllıklandırılmış bazdan %5.6 olan beklentinin üstünde %6.7 olarak gerçekleşmesiyle Asya endekslerinde
de ciddi yükselişler gözlendi.
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Ancak, beklentilerin altında gelen ithalat verisi de bir yandan Çin’de yerel talebin azaldığına işaret etmekte. Bu da
Çin’in büyüme hedefi için bir tehdit oluşturmakta. Her ne kadar Dünya Bankası yaptığı açıklamada Çin’in bu sene
büyüme hedefini tutturacağını açıklasa da ithalatta ki ciddi düşüş Çin ekonomisinde yerel talebin arttırılması gerektiğine dikkat çekmekte. Bunun için beklenti ise Çin’in gerek vergi indirimleriyle gerekse devlet harcamalarıyla
ekonomiyi destekleyici genişlemeci bir politika izlemesi gerektiği. Bu anlamda gelen önerilerin başında, Çin’de
yerel yönetimlerin harcamalarını arttırması ve bankaların mortgage kredilerini arttırması geliyor. Bu önlemlerle
birlikte yılın ilk çeyreğinde %25 düşüş gösteren Yeni Konut Başlangıçları verisinde toparlanma gözlenebilir. Daha
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önceden uygulanan Çin Merkez Bankası Para Politikalarına bakıldığında asıl hedef Dolar karşısında Düşük ve istikrarlı seyreden Yuan ile ihracatı arttırıp büyümeye destek olmak. Aşırı borçlanmaya bağlı olmadan sağlanmaya
çalışılan büyüme hedefi için alınan mini teşvik önlemleri arasında farklı bankalara uygulanan farklı zorunlu karşılık oranları bulunuyor. Bunun dışında küçük işletmelere kredi verilmesi konusunda Devlet Meclisinden onay çıkmasıyla birlikte faiz indiriminin gündeme gelmesi söz konusu oldu. Faizlerin düşürülüp düşürülmemesine dair
anlaşmazlıkların çıkmasına rağmen Merkez Bankası enflasyonun Çin ekonomisi için bir tehdit oluşturmadığını
öne sürerek olumlu bir tepki vermesine karşın asıl amaca hizmet etmek dışında başka sorunlara yol açacağını
belirtti.
GRAFİK 2: USDCNY
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Çin’de şuan da asıl hedef haline gelen ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için alınan kararlar yerel talebi ve
hizmet sektörünü geliştirmek yönünde. Bu anlamda, özellikle altyapı ve inşaat yatırımlarının arttırılabileceği söylenebilir. Ancak, bunun dışında ciddi bir genişlemeci politika Çin Merkez Bankası’nın gündeminde değil.
Genel olarak, Çin’de ki dış ticaret verilerinde ki iyileşme Küresel ekonomide bir talep toparlanması anlamına gelirken, gelişmiş ekonomilerin Merkez Bankalarının uyguladığı genişlemeci politikalar ile kriz sonrası dünya ekonomilerinde ki iyileşme istikrarlı bir şekilde devam etmekte.
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SONUÇ:
Çin’den gelen olumlu ama teyit edilmesi zaruri olan rakamların özellikle Euro Bölgesi’nin toparlanma iştahı ile
birleşmesi ve ABD FED’in sürdürmekte kararlı olduğu gevşek para politikaları bu sene Gelişmiş Olan Ülke Ekonomileri vesilesi ile küresel büyüme beklentisine Gelişmekte Olan Ülke (EM) ekonomilerinin de destek olabileceği fikri benimsenmeye başladı. Zor bir sene olması beklenen 2014 sürpriz para politikası teşvikleri ile olumlu
bir kapanış yapmaya aday olabilir.
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